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Forord 
Artiklerne i denne bog blev første gang præsenteret ved Datalingvistisk For
enings årsmøde i Aalborg maj 1996, som blev arrangeret af Tom Brøndsted 
Center for Personkommunikation og Inger Lytje, Institut for Kommunikation 
begge Aalborg Universitet. Bogen præsenteres som en tosproget dansk/engelsk 
publikation, idet flere af forfatterne ikke har dansk som modersmål. Hensigten 
med at publicere proceedings fra årsmødet i bogform er at sprede information 
om den datalingvistiske forskning, der foregår i Danmark, til et bredere publi
kum, dvs. interesserede studerende og kolleger inden for lingvistik og multime
dier. Datalingvistikken i Danmark har indtil videre haft et relativt beskedent 
omfang set i forhold til de lande, vi kan sammenligne os med. Men det kan 
forventes at datalingvistikken får ny betydning som følge af, at computere nu 
fremtræder som netværksbaserede multimediestationer, der inviterer til at sam
menkæde sproglig form - skriftsprog såvel som talesprog - og andre repræsen
tationsformer som for eksempel visuelle repræsentationer. Det betyder dels at 
sprogteknologi, dvs. computer soft- og hardware, der behandler sproglig infor
mation, i stigende grad kommer til at fremtræde som multimediesystemer. Dis
se betragtninger vedrørende multimedier skal selvfølgelig ikke kaste skygge 
over et andet aspekt af datalingvistikken, nemlig datalingvistik som lingvistisk 
metode til udforskning af naturlige sprog. Her bliver det stadigt mere åbenlyst, 
at computerteknologien giver endnu uprøvede muligheder for at arbejde ekspe
rimenterende med lingvistiske problemstillinger og teknologien gør det også 
muligt at verificere teser på baggrund af store korpora af tekstligt materiale. 

Bogen er inddelt i tre afsnit, 1) natursproglige tekster, 2) taleteknologi og 3) 
sprog og visualisering. Første hovedafsnit er koncentreret om det traditionelle 
datalingvistiske kerneområde, de tekstuelle repræsentationer af sprog, mens de 
to følgende overskrider grænsen til lyd (tale) og billeder. Herved rykkes sproget 
ind i den multimediesammenhæng, som formodentlig vil præge datalingvi
stikken i de kommende år. I det følgende vil vi præsentere artiklerne inden for 
hvert afsnit, idet vi vil forsøge at sætte dem ind i en bredere sammenhæng for at 
give læseren et indtryk af, hvad det er for problemer, man tumler med inden for 
hvert af de tre hovedområder. 

1 Datalingvistisk Forening (DALF) blev stiftet i oktober 1990 og har til formål at fremme dansk 
forskning i datalingvistik og dennes formidling og udnyttelse. Vi henviser til Internet-adressen 
http://www.kom.auc.dk/cpk/dalf. 

http://www.kom.auc.dk/cpk/dalf


8 Forord 

Natursproglige tekster 
Artiklerne i bogens første kapitel handler i bred forstand om behandling af na
tursproglige tekst. Den problematik er fælles for en række anvendelsessystemer 
som f.eks. systemer til automatisk oversættelse, computerstøttet sprogindlæring 
og informationssøgning. Disse systemer har det til fælles at ordforrådet er stort 
og ukendt, hvilket stiller store krav til organisering og implementering af sy
stemernes leksikalske viden. Andre typer af systemer som f.eks. natursproglige 
brugergrænseflader til informationssystemer har et mere kontrolleret og be
grænset ordforråd. 

Systemer til behandling af natursproglige tekster baserer sig alle på løsning 
af en række fælles grundproblemer. Et af disse grundproblemer vedrører orga
nisering og implementering af sprogets leksikon, som enten er en-sprogligt eller 
to-sprogligt afhængig af hvilken type anvendelse der er tale om. Alle natur
sprogsystemer kræver adgang til et leksikon, som indeholder information om 
ordenes stavning (evt. udtale), bøjning, ordsammensætning, definition af me
ning mm. Et af de vigtige spørgsmål er, hvilken information der skal med i lek
sika og ordbøger, hvordan informationen skal organiseres og implementeres, 
herunder hvordan brugeren eller anvendelsessystemet får adgang til informatio
nen. 

Et andet problem, som er fælles for systemer til behandling af natursproglig 
tekst er parsing problemet, der vedrører analyse af natursproglige sætninger i 
grammatiske kategorier, dvs. frasestrukturer (NP, PP etc.), funktionelle led 
(subjekt, verbal, objekt) eller semantiske roller (agens, patience etc.). Parsing-
systemer anvender maskinlæsbare leksika til at finde relevant information om 
de ord, som sætningen er opbygget af. Desuden anvender sådanne systemer 
grammatikregler, som dels hævder eksistensen af en række grammatiske former 
og dels beskriver formernes syntaks. Også grammatikregler for et sprog udgør 
en vigtig lingvistisk ressource. Det grundlæggende problem i forbindelse med 
parsing erflertydighedsproblemet. Det findes på alle niveauer i forbindelse med 
analyse af en sætning: På det leksikalske niveau, idet mange ord først entydig
gøres, når de træder sammen med andre ord i mere komplekse forbindelser. På 
fraseniveau, idet den streng af ord, som en sætning er opbygget af som regel 
kan analyseres i frasestrukturer på talrige måder. En måde at håndtere parsing-
problemet på er at lade parsingsystemerne operere ikke på rå tekster, men på 
tekster som er opmærkede med tags. Tekster opmærket med tags er nærmest 
ved at blive en handelsvare, fordi de udgør en værdifuld lingvistisk ressource. 
Ved hjælp af tags kan man mærke en tekst for alle typer af information lige fra 
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information om afsnitsinddeling, skriftfonte etc. til leksikalsk information og 
information vedrørende grammatisk struktur. De tre første bidrag i denne bog 
handler netop om mærkning (tagging). 

Constraint grammar-modellen, som Atro Voutillainen og Eckhard Bick rap
porterer om i deres artikler, er baseret på mærkning af natursproglige tekster 
med tags, og metoden har vist sig at være særdeles succesrig. Det er klart at 
opmærkning af tekster fordrer et fælles mærknings-sprog hvis man skal være i 
stand til at udveksle teksterne mellem flere anvendelsesprogrammer. I den for
bindelse er det relevant at nævne TEI - the Text Encoding Initiative - der blev 
etableret som et internationalt samarbejde i 1988 med henblik på at udvikle et 
generelt og fleksibelt sæt af retningslinjer for oparbejdning og udveksling af 
elektroniske tekster. Disse retningslinjer foreligger nu og er også taget i brug. 
Syntaksen er den samme som SGML, altså den mærkningsstandard, som kan 
læses af browsere til internet dokumenter. I takt med at internettets betydning 
for kommunikation og udveksling af information vokser, kan man forvente at 
tekster, som f.eks. er mærkede med leksikalsk og grammatisk information vil få 
voksende betydning, fordi den type information er nødvendig for søgning i 
teksterne ud fra indholdsmæssige kriterier. 

Maskinoversættelse er et af de klassiske eksempler på behandling af natur
sproglige tekster. Det er et område, der har været knyttet mange (falske) for
håbninger til ud fra den betragtning at automatisk oversættelse kunne bidrage til 
at nedbryde sprogbarrierer mellem folk. Men opgaven har vist sig at være langt 
vanskeligere end man troede i udgangspunktet. Steven Krauwer fra Utrecht 
University siger i en artikel "Machine Translation: State of the Art, Trends and 
User Perspective" (1995): 

"Machine Translation, does it exist? The only honest answer to this question is 
NO. If we define a Machine Translation system as a system capable of suc
cessfully imitating the behaviour of a human translator, we still have a long way 
to go. ... we know from direct observation that no computer program is capable 
of delivering translations even remotely approaching the quality of translations 
by professional human translators. " 

Men i samme artikel nævnes PaTrans systemet, som Bradley Music rapporterer 
om i artiklen "Tagging for Disambiguation", som eksempel på et velfungerende 
system, der er på markedet og anvendes i praktisk brug. For sagen er ifølge 
Steven Krauwer, at selvom automatisk oversættelse formentlig er umuligt, så er 
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det til gengæld muligt at udvikle systemer, som på den ene eller den anden må
de kan fungere som nyttige redskaber i forbindelse med oversættelse. Som det 
fremgår af Musics artikel anvendes PaTrans til oversættelse af patenttekster fra 
engelsk til dansk. Systemet er baseret på transfer-modellen, som blev udviklet i 
det tidligere EUROTRA projekt. Ifølge transfer-modellen oversættes kildespro
get, som i dette tilfælde er engelsk, til en sproguafhængig, formel repræsentati
on, på baggrund af hvilken der så genereres sætninger i målsproget. Senere er 
der kommet andre modeller for maskinoversættelse til, hvor en af de mere inte
ressante er case-baseret oversættelse, dvs. oversættelse baseret på et stort kor
pus af oversættelseseksempler. 

Selvom grammatikregler og leksikon traditionelt betragtes som to sideord
nede grundproblemer i behandlingen af natursproglige tekster, er man i de sene
re år man begyndt at ofre sidstnævnte stor opmærksomhed ud fra den betragt
ning, at konsistente, fuldstændige og veludbyggede leksika udgør en værdifuld 
vidensressource. Man er i stigende grad blevet opmærksom på, at der ikke er 
nogen naturlig grænse mellem leksikalsk viden og grammatisk viden. Indtil 
videre har leksika været baseret på symbolsk repræsentation af leksikalsk viden, 
men i fremtiden må vi forvente, at man i stigende grad vil basere sig på multi-
mediale og multimodale repræsentationsformer. 

I artiklen "En trækbaseret beskrivelse af dansk bøjningsmorfologi" rappor
terer Anna Braasch og Ole Norling om den leksikonmodel, som er udviklet i 
PAROLE projektet, et EU projekt, der har som formål at opbygge leksikalske 
ressourcer for 14 europæiske sprog. Den danske gruppe bidrager med opbyg
ning af leksikalske ressourcer for dansk. I europæisk sammenhæng betragtes 
maskinlæsbare leksika som værdifulde vidensressourcer i relation til sprogbe
handling og sproglig kommunikation. Det kommer bl.a. til udtryk i TELRI ini
tiativet, der som overordnet formål har at tilvejebringe leksika og tekstkorpora 
for alle europæiske sprog omfattende central og Østeuropa (jvfr. f.eks. Martin 
Gellerstam: Lexical Resources and Their Application). På den måde kan man se 
projekter som PAROLE som et sprogpolitisk initiativ, der har til formål at be
vare og ligestille de europæiske sprog uanset sprogområdets størrelse. 

Udvikling af grammatikregler for et sprog eller et delsprog er centralt i re
lation til parsingproblemet. Tidligere anså man det for nødvendigt at arbejde 
med meget omfattende systemer af grammatikregler ud fra den betragtning at 
systemerne skulle være beredt på at analysere alle tænkelige konstruktioner. 
Tendensen er nu den, at grammatikregler konstrueres i relation til et givet kor
pus eller et givet sprogfragment. Gregers Koch beskriver i sin artikel, hvordan 
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grammatikker kan udvikles induktivt og eksperimentelt på baggrund af sprog
brugseksempler. 

Et af de klassiske datalingvistiske anvendelser af leksikalske ressourcer er 
systemer til stavekontrol og stavehjælp. I artiklen "Language Engineering Eva
luation Methodologies" bruger Nancy L. Underwood da også stavekontrol
systemer som case, hvilket nok ikke er tilfældigt netop fordi der allerede er 
udgivet en del stavekontrolsystemer f.eks. som del af tekstbehandlingssystemer. 
Af artiklen fremgår det, at der i hvert fald er tre parametre, som systemerne kan 
måles på, nemlig "leksikalsk dækningsgrad", "dækning af fejl" og 
"tilstrækkelighed vedrørende forslag til stavning". Et sprogs leksikon repræ
senterer dels mængden af ord i et sprog (og her skal man være opmærksom på, 
at det ikke er nogen enkelt sag at afgøre, hvad et ord er) og det repræsenterer 
viden om, hvordan ordene skal staves. Stavekontrol implementeres grundlæg
gende ved at konfrontere brugerens stavemåde med den korrekte stavemåde, 
som leksikonet repræsenterer. Desuden anvender stavekontrolsystemer morfo
logisk og morfosyntaktisk information vedrørende bøjningsformer, aflednings-
former og komposita. 

Det er klart, at jo større et sprogområde er, jo større er sandsynligheden for 
at der oparbejdes lingvistiske ressourcer svarende til det pågældende sprog. Det 
betyder, at efterhånden som computere får voksende betydning for skriftsprog
lig kommunikation på tværs af landegrænserne kan et lille sprog som dansk 
komme i klemme. EU er f.eks. opmærksom på dette problem, hvilket fremgår af 
Anna Braasch og Ole Norlings artikel, hvor det hedder, at PAROLE projektet 
"...har til opgave at bidrage til sprogindustriens udvikling ved at producere gen
brugelige harmoniserede, nationale skriftsprogsressourcer for fjorten EU-sprog. 
Når EU opmuntrer til og støtter projekter som PAROLE, har det både en ideel 
og en kommerciel begrundelse. Man ønsker at bevare den kulturelle (herunder 
sproglige) mangfoldighed i Europa, og den kommer i fare, hvis sprogteknologi
ske produkter kun fremstilles for nogle få "store" sprog; desuden ønsker man at 
europæisk sprogteknologi skal kunne klare sig i konkurrence med især USA." 

Taleteknologi 
Taleteknologi er en videnskab på grænsen mellem lingvistik og ingeniørviden
skab. Dens to traditionelle hoveddiscipliner er talegenkendelse og talesyntese. 
Med en stringent betoning af "input'V'output" taler man også tit om tale-til-
tekst og tekst-til-tale. Ordet "tale" refererer i denne forbindelse naturligvis til et 
akustisk talesignal, der - da vi har med en computervidenskab at gøre - er et 
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digitaliseret signal. Talesignalet kan altså optages eller afspilles gennem et di
gitalt signalprocesseringskort (f.eks. et "lydkort" på en PC). Ordet "tekst" er til 
gengæld lidt mere uklart. For det meste menes der en ren ortografisk repræsen
tation, men der kan også være tale om en kæde af fonemiske symboler, eventu
elt med en sideløbende prosodisk annotering (angivende f.eks. fremsigende 
versus spørgende intonation). Når vi har med talegenkendelse at gøre, kan 
"tekst" også dække over lidt mere komplekse repræsentationer som f.eks. en 
"word-lattice", et sæt af ordhypoteser hver med en tidsmæssig start- og slutan-
givelse samt en særlig vægt, der angiver hvor godt hypotesen passer til det på
gældende udsnit af talesignalet. Stiller man ordhypoteserne op i et koordinatsy
stem, hvor x-aksen er tid og y-aksen er vægt, vil de netop udgøre et "gitter", en 
sky af hypoteser, som det er op til en efterfølgende lingvistisk komponent at 
hitte rede i. Især tidligere har man også eksperimenteret med output-former 
inspireret af generativ fonologi, hvor talesignalet er analyseret i en række sam
tidige binære træk (stemt-ustemt, rundet-urundet osv.). I nærværende bog be
handles genkendelsessiden i artiklerne af T. Brøndsted & J. Printz Madsen og 
P. Dalsgaard, O. Andersen, H. Hesselager & B. Petek, mens syntesesiden be
handles af F. Malfrére & T. Dutoit. Taleforståelse diskuteres af Claus Povlsen. 

Der er udbredt sammenfald mellem den lingvistiske viden der anvendes un
der semantisk-syntaktisk parsing af natursproglige tekster og den viden der 
benyttes når et akustisk talesignal skal konverteres til tekst. Sammenfaldet lig
ger i subsprogmodellen, der anvendes til at afgrænse søgerummet under den 
akustiske processering. Sprogmodellen omfatter nemlig både syntaks, semantik 
og leksikon. Sammenfaldet kan give sig konkret udslag i at den (f.eks. trækba-
serede eller unifikationsbaserede) subgrammatik, der anvendes under parsing, i 
en konverteret og tilnærmelsesvis ækvivalent form (et såkaldt finite-state over-
gangsnetværk) anvendes som sprogmodel i den akustiske dekodningsalgoritme. 
Dette er tilfældet i dialogsystemet diskuteret af Claus Povlsen. Sammenfaldet 
kan også følge af at grammatikken anvendt under parsing er designet og af
grænset ud fra et bestemt tekstkorpus, mens sprogmodellen i tekstgenkenderen 
er trænet på samme korpus eller et sammenligneligt korpus. Hvis sprogmodel
len er trænet på et korpus, taler man om en probabilistisk eller stokastisk 
sprogmodel (typisk: en bigram-model eller en trigram-model). Sammenfaldet af 
lingvistisk viden kan man opfatte som et tegn på at adskillelsen af taleforståelse 
i talegenkendelse og tekstforståelse i virkeligheden er lidt kunstig. Psyko-
lingvistikken har forlængst påvist at mennesker ikke adskiller genkendelse og 
forståelse. Nonsense-sætninger, der ikke kan forstås og måske oven i købet 
bryder syntaktiske regler, er også svære at genkende. 



Forord 13 

Men udover syntaks, semantik og leksikon involverer talegenkendelse na
turligvis også viden hentet fra de lingvistiske udtryksdiscipliner fonetik og fo
nologi. Dette er temaet for artiklen af Tom Brøndsted og Jens Printz Madsen. 
Moderne talegenkendelsessystemer, der tager sigte på genkendelse af meget 
store ordforråd, er baseret på stokastisk modellering af fonemer eller enheder 
afledt af fonemer. Sådanne genkendelsessystemer kaldes undertiden 
"vokabularuafhængige". Dette betyder dog ikke at de kan genkende et hvilket 
som helst ord på et givet sprog. Søgerummet er fortsat bestemt af en sprogmo
del med et endeligt antal prædefinerede ordformer, men ordforrådet kan frit 
ændres eller udvides ved at man tilføjer fonemisk transskriberede leksemer til 
leksikon. I mindre ambitiøse vokabularafhængige systemer, modelleres de en
kelte ordformer i selvstændige modeller (såkaldt "helordsmodellering") og ud
videlse af ordforrådet forudsætter etablering af nye træningsdatabaser med på
følgende træning. 

Moderne fonembaseret talegenkendelse af typen diskuteret af T. Brøndsted 
og J.P. Madsen markerer en slags tilbagevenden til et mere kompromisløst am
bitionsniveau. 1970'ernes talegenkendere var kendetegnet ved et højt, teoretisk 
motiveret ambitionsniveau - men kedeligt nok et ligeså iøjnefaldende lavt ni
veau på resultatsiden! Problemet var, at man endnu ikke havde erkendt at tale
genkendelse først og fremmest er et mønstergenkendelsesproblem, der ikke kan 
løses heuristisk med eksplicitte fonetiske regler formuleret af fonetiske eksper
ter. Med introduktionen af de beregningstunge, rene data-drevne mønstermo-
dellingsteknikker i 1980'erne (skjulte Markov-modeller, kunstige neurale net
værk) blev ambitionsniveauet i første omgang sænket (isoleret ordgenkendelse, 
helordsmodellering og små ordforråd), men er siden vokset støt og roligt. Sam
tidig er heuristikken ved at holde sit indtog igen, selvom kernen i genkendel-
steknologien, nemlig den stokastiske mønstermodellering, ikke bliver og ikke 
kan anfægtes. I T. Brøndsted og J.P. Madsens artikel diskuteres den fonemop
fattelse, der uudtalt er indbygget i fonembaseret genkendelse, og hvordan vari
ansproblemer løses og om disse problemer måske kunne løses på en mere øko
nomisk måde. Artiklen koncentrerer sig særligt om problemet omkring varie
rende fonemvarighed og varierende talehastighed. 

I kølvandet på talegenkendelse, og nært beslægtet hermed, er taleteknologi
ske problemer som taleridentifikation og -verifikation samt sprogidentifikation. 
Det sidste er temaet i artiklen af P. Dalsgaard, O. Andersen, H. Hesselager & 
B. Petek. Det beskrevne sprogidentifikationssystem er i en vis udstrækning 
bygget op som en normal fonembaseret talegenkender - eller rettere: et sæt af 
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sådanne genkendere, nemlig en for hvert sprog der ønskes identificeret. Der er 
dog visse forskelle: (1) De akustiske modeller i hver genkender er delvis taget 
fra et fælles sæt af sproguafhængige fonemmodeller. (2) Hver genkender er 
tilknyttet ikke én, men et helt sæt af probabilistiske sprogmodeller; igen én for 
hvert sprog der ønskes identificeret. (3) Sprogmodellerne modellerer fonem
kombinatoriske sandsynligheder, ikke syntaktiske (overgangene i netværket er 
fonemer, ikke ord). (4) Output fra hver genkender anvendes til sprogidentifika
tion og, formoder vi, kan næppe på nogen måde danne grundlag for en identifi
kation af hvad der egentlig blev sagt. Dertil er sprogmodellerne for løse og sø-
gerummet for stort. Implicit antyder sprogidentifikationssystemet at det sprog
specifikke på udtryksplanet kan ligge to steder: Nemlig i foneminventaret 
og/eller i fonotaksen. 

Også i P. Dalsgaard et al. tematiseres problematikken heuristik versus sto
kastiske og rene datadrevne teknikker. Diskussionen er dog alene møntet på 
klassifikationen af fonemer i sprogafhængige og sproguafhængige og berører 
ikke selve den akustiske dekodning og fonemmodelleringen. Resultaterne tyder 
på et foreløbigt uafgjort, dog med et lille plus til heuristikken (især i betragt
ning af at heuristisk ikke kræver ressourcer i form af træningsdata, implemente
ring af træningsalgoritmer osv.). Den datadrevne teknik afprøvet på et varieren
de antal sproguafhængige fonemer kunne tyde på, at det sprogspecifikke under 
de givne betingelser snarere ligger i den fonemiske kombinatorik end i fone
minventaret. 

Moderne talesyntese har groft sagt to rivaliserende retninger: Formant-
syntese og difonsyntese. Formantsyntese er historisk den lidt ældre metode, 
hvor talen genereres ved direkte modellering af akustiske parametre, især for
manterne. Syntesen styres af fonetiske regler og vanskeligheden består i at for
mulere og især finpudse disse meget komplekse regler. Difonsyntese beror 
derimod på sammensætning og manipulation af ægte, indtalte talesegmenter, 
såkaldte difoner, dvs. man koncentrerer sig om overgangene mellem de enkelte 
fonemmanifestationer. F. Malfrére & T. Dutoit skitserer et difonsyntesesystem 
med fokus på prosodi forstået som grundtonekonturen ("intonationen") i udta
len af sætninger. Artiklen koncentrerer sig om en metode til automatisk ud
dragning af intonation af naturlig tale og påfølgende annotering af den fundne 
intonationskontur på en fonemisk transskription. Uddragningen er baseret på 
såkaldt "alignment", dvs. tvungen genkendelse, hvor søgerummet er defineret 
af en pseudosprogmodel, der beskriver en enkelt sekvens af fonemer, nemlig 
den fonemiske transskription af sætningen hvis prosodi ønskes analyseret. Re-
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sultatet er altså en tidsmæssig segmentering af talesignalet i fonemer, der der
ved hver bliver associeret med en bestemt grundtone (FO-værdi) observeret i 
manifestationen. 

Med grundtonekonturen har F. Malfrére & T. Dutoit fat i et af de større 
problemer inden for talesyntese. Men har netop fremhævet det som difonsynte-
sens svaghed, at den i modsætning til formantsyntesen kun vanskeligt tillader 
modellering af længere, suprasegmentale forløb. Dertil kommer at prosodi og 
især, i snævrere forstand, intonation har afgørende betydning for forståelighe
den af syntetisk tale. 

Talegenkendelse og talesyntese indgår undertiden i større systemer, dialog
systemer, hvor et menneske taler til en computer og får svar i form af syntetisk 
tale. I sådanne systemer indgår der også mere traditionelle datalingvistiske 
komponenter (syntaktisk-semantisk parsing mm.). Talegenkendelsen vil da 
være udvidet til egentlig taleforståelse, og også syntesen vil vi forvente ultima
tivt tager udgangspunkt i en form for semantisk repræsentation. Igen med en 
stringent betoning af "input'V'output" kunne man da beskrive de to hovedkom
ponenter som tale-til-indhold og indhold-til-tale, ligesom der også må være en 
dialogkomponent der styrer behandling og generering af indholdssiden 
(semantiske repræsentationer f.eks. i form af udfyldte semantiske slots). Artik
len af Claus Povlsen diskuterer et sådant dialogsystem, et simuleret flybillet-
reservationssystem, og det fremgår tydeligt at problemerne i den lingvistiske 
komponent er af anderledes natur end i rent tekstbaserede systemer af den type 
vi har omtalt i forrige afsnit. To problemer springer i øjnene: 

For det første tjener subsprogmodelleringen ("grammatikken" der beskriver 
delsproget) ikke blot behandlingen af den tekst der returneres af talegenkendel
sen. Samtidig anvendes den under talegenkendelsen til afgrænsning af søge-
rummet for den akustiske dekodning. Subsprogmodellen i et talebaseret dialog
system af den type der diskuteres af Claus Povlsen skal derfor have så lille og 
præcis en dækningsgrad som muligt. Ved en for stor dækningsgrad vil genken-
delsesraten falde. I systemstyrede dialogsystemer (hvor systemet stiller spørgs
målene og brugeren besvarer dem) kan sprogmodellen desuden nedbrydes i en 
række delgrammatikker. Dette bidrager yderligere til at reducere søgerummet 
ligesom det kan være medvirkende til at nedbringe svartiden. 

For det andet må det lingvistiske modul i et talebaseret dialogsystem være 
indstillet på andre typer input-fejl end tekstbaserede systemer. Der kan være 
tale om både genkendelsesfejl og ekstragrammatiske brugerytringer. Det sidste 
hænger sammen med at tale jo er en spontant handling. Brugeren kan ikke som 
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